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Сажетак

МуслиманскавладауСарајевује1993.годинеподнела
тужбупротивСавезнеРепубликеЈугославијепредМеђуна
роднимсудомправде.Тојебионајкомпликованијипроцесу
историјитогсуда.Првипутјеједнадржаватуженазаге
ноцид.СаставнидеоБоснеиХерцеговине,РепубликаСрпска
јебилапротивтетужбе.СРЈје1995.поднелаконтратужбу
противБиХ.Међутим,СРЈјепосле2000.годинеодустала
одконтинуитетасаСФРЈичланстваустатутуМСП,али
иодконтратужбе.Истовременосувођениисличниспорови
поводомтужбиСРЈпротивдесетНАТОдржава.Коначно,
пресудаиз2007.годинесенијеодносиланаЦрнуГоруибила
језасновананајурсидикцијиМСПкојасенијепризнавалау
случајевимаСРЈпротивдесетНАТОдржава.
Кључне речи: Савезна Република Југославија, међународно

јавноправо,Међународнисудправде,НАТО,Бо
снаиХерцеговина,dolusspecialis.

ГрађанскиратуБоснииХерцеговини1992-1995.јебио
једаноднајсложенијихинајкомпликованијихсукобаумо-
дерној историји. Током неколико година оружаних сукоба,
ратовали суСрбипротивмуслиманаиХрвата,муслимани
против Хрвата, муслимани против муслимана.1 Грађански

* доцентПравнoгфакултетаУниверзитетауПриштини–КосовскаМитровица.

1 ЈеленаГускова,Историјајугословенскекризе:(19902000),књига1,ИГАМ,
Београд, 2003, стр. 302-434. Више о овој теми Дијана Џонстон, Сулуди
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рат је 1995. годинепрерастао умеђународну војну агреси-
ју јер јеНАТОнапао положаје РепубликеСрпске.2 Такође,
токомрата јена странимуслиманскеармије  ратовалооко
10.000муџахединаизарапскихдржава.3Ратјепратилаине-
забележенамедијскапропагандапротивједнестране.Срби
суоптуживанидасуизвршилинеколикодесетинахиљада
силовања,геноцидидасуосноваликонцентрационелогоре.4
Бројмртвихјеувећаваннеколикопута.5Ситуацијуједодатно
компликоваоиполитичкисукобизмеђувластиуБеоградуи
онихнаПалама.Неколикомеђународнихмировнихплано-
вајеодбаченоодстраневластибосанскихСрбанаПалама
упркоспосредовањусрпских(чакигрчких)власти.Властиу
Београдусувеоманервозноиоштрореаговаленаоваквеод-
луке.Уведенесуудругојполовиниратасанкцијебосанским
Србима.Такође,одмаја1992.годинесуодстранеУНуведе-
неисанкцијеСавезнојРепублициЈугославијииакоонаније
ималаниједногвојниканатериторијиБиХ(заразликуодРе-
публикеХрватске).6Крајемратадолазиидовеликихборбиу
Сребреници(формалнозаштићенојзониУН)којесезаврша-
вајупобедомсрпскихснага.Муслиманскеснагеначелуса
НасеромОрићемсенаконтогаповлачекаТузли.Међутим,
збогдугогодишњихзлочинакојесуОрићевеснагевршиле
надцивилимаусрпскимселимауоколиниСребренице,7ула-
заксрпскихснагауовајградпратеимасовнастрељањаза-
робљенихмуслиманскихвојника.Коначно,грађанскиратсе

крсташи:Југославија,НАТОобманеЗапада,ИГАМ,Београд,2005,стр.238-
242.

2 Смиља Аврамов, Миленко Крећа, Међународно јавно право, Службени
гласник, Београд, 2008, стр. 602-606. Из поменуте дефиниције произилази
даагресијанеморанужнобитиизвршенавојнимсредствима.Ипак,уБиХ
се радило о класичном примеру војне агресије јер је НАТО бомбардовао
босанскеСрбе1995.године.

3 Мирослав Тохољ, Свети ратници и рат у Босни и Херцеговини, ИГАМ,
Београд,2001,стр.56.Упитањујеизјавабившегамеричкогминистраодбране
ВилијемаПерија.

4 ЗоранПетровић,Избрисатисрпскивирус,Чигоја,Београд,2002.
5 РичарадХолбрук,ПутуДејтон,ДанГраф,Београд,1998.већупредговору

помиње300.000убијенихљуди.
6 Утеоријимеђународногјавногправасесматраданикадаједнојдржавинису

уведенетакосвеобухватнесанкције.ВишеотомевидикодСмиљаАврамов,
МиленкоКрећа,Међународнојавноправо,Службенигласник,Београд,2008,
стр.116-120.

7 АлександарПавић,ЗабрањенаистинаоСребреници,Легенда,Чачак,2007.
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завршаваудецембру1995.Дејтонскимспоразумомнаконви-
шенедељнихпреговорауСАДнакојимасуучествоваледе-
легацијеСРЈ,РепубликеСрпске,БиХиРепубликеХрватске
(каоипредставницизападнихдржаваиРускеФедерације).
ДејтонскиспоразумјеформираоБиХкаодржавуподељену
надва ентитета,ФедерацијуБиХиРепубликуСрпску.Та-
кође,странесусеобавезаледаћесарађиватисановоустано-
вљенимМеђународнимсудомзабившуЈугославију.

Судскиспород19932000.

Упретходнонаведеномконтекстусложеногграђанског
рата,муслиманскевласти1993.подносеЗахтевзапокретање
судскогпоступкапротивСРЈугославије.Пресвега,Захтев
је био заснован наКонвенцији о геноциду из 1948. Захтев
се, у контекстумеђународног јавногправаимеђународног
кривичногправа,засниваоинанаводномкршењуодстране
СРЈЖеневскихконвенцијаиз1949.иПротоколаиз1977.као
иХашкихконвенцијаиз1907.,ПовељеУНиз1945.годинеи
Универзалне декларације ољудскимправимаиз 1948.Му-
слиманскавластјетражилаидасеукинеембаргонаоружје
иисплаћујурепарације,каоидаБеоградпрестанедапома-
жесвојимсународницимауБиХ.Интересантно,захтевније
поднеонекимуслиманскиправникизСарајевавећамерички
професорФренсисБојл.Годинуданакаснијејеподнетаиту-
жбапротивСРЈ,којајеусуштини,билапроширенаидопу-
њенаверзијаЗахтевазапокретањесудскогпоступка.Утим
поднесцимаСарајевасусечестонаводилиразнифалсифи-
катипопутоногдајеуБиХпогинулонеколикостотинахи-
љадаљудизасамогодинуиподанарата(250.000).Наводила
сусеиквазиисторијска‘’открића’’(којасучакиуусловима
ратнепропагандезвучаланеозбиљно),попутоногадајеИли-
јаГарашанинбиосрпскиправославнисвештениккојијехтео
својимНачертанијемдаразориОтоманскоцарство,узорну
мултитничкудржавуукојојсупоштованаљудскаправамно-
гопреУниверзалнедекларацијеУН.8ВластиуСарајевусу

8 Стенограми, Србија пред Међународним судом правде, Књига 1, Филип
Вишњић,Београд,2007,стр.13.(приредиодрРадославСтојановић).Проф.
др.РадославСтојановић јешефправногтимаСЦГпредМСП.Укњизисе
налазе веродостојни записници са усмене расправе која је у случају БиХ
против СРЈ одржана 2006. године. У другој књизи под истим насловом се
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тражилеидасеСРЈосудизанаводнигеноциднаКосову,као
идасеосуди(самоњимапознат)‘’геноцид’’надМађаримау
Војводинии‘’геноцид’’надмуслиманимауСРЈ.

Да би објасниле контрадикцију између свог става да
СРЈнијенаследницаСФРЈичланицаУНдокистовремено
тужетудржавупредсудомУН,властиизСарајевасутврди-
ледајеСкупштинаСРЈсвојом(иначеопштомиапстрактном)
декларацијомиз1992.године,наводно,преузеласвеуговоре
бившеСФРЈукључујућииКонвенцијуогеноцидуиз1948.

Ипак,МСП се у том периоду (1993.) задовољио само
доношењемПривременихмера, тачније захтевом странама
упоступкудаспречегеноциднатериторијиБиХ.АлиМСП
уПривремениммерамаотворенопризнајеиданијерешен
статусСРЈуУН.Године1996.МСПдоносиПресудуопрели-
минарнимприговоримаукојојтврдидаимајурисдикцијуу
споруБиХпротивСРЈ,иакопоново,признаједанијерешено
питањестатусаСРЈуУН.

У међувремену, СРЈ је поднела контратужбу против
БиХ1995.године.Уконтратужбисенаводедоказиозлочи-
нимамуџахедина/најамникаилистранацакојисубилинеле-
галниборциубосанскомратупомеђународномправу.Цити-
расерасистичка(иактуелнаирелевантнаутомтренуткуза
разликуодНачертанијаГарашанина)Исламскадекларација
Алије Изетбеговића.МСП је 1997. прихватио контраужбу.
СРЈјезатим1998.годинеподнеладодатнеанексеузконтра-
тужбу.Такође,СРЈјеусловилауспостављањедипломатских
односасаСарајевомрешавањемсудскогспора.Утомконтек-
стуактивнеодбранеСРЈ,српскичланпредседништваБиХје
именоваокозаступникаБиХпредМСП.Онјезатимписмом
из1999.годинеобавестиосуддаБиХодустајеодтужбепро-
тивСРЈ.Ипак,МСПјеодбациотајзахтев.

налази пресуда МСП у том случају, објављена почетком 2007. године као
и приложена издвојена мишљења судија из већа које је одлучивало у том
случају.Проф.дрРадосавСтојановићнаводидагајезазаступникапредМСП
именовао 2005. године тадашњиминистарСЦГВукДрашковић.Прењега
је ту дужност обављаоТиборВаради.Стојановић у предговору и детаљно
наводи зашто је ангажовао професора међународног права са Оксфорда
ИјанаБраунлијаипарискогадвокатаКсавиједеРуа.Такође,наводиидаје
козаступникбиосрпскидипломатаиправникСашаОбрадовић.Коначно,суд
је поделио расправу у два круга,  за излагање тужбе од 27.фебруара до 7.
марта 2006. и од 8. до 16. марта 2006. године за излагање одбране.СЦГ је
ималазавршнуречод2.мајадо9.маја2006.
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Судскиспород20002006.

НаконпроменевластиуБеограду2000године,СРЈпо-
кушавадасебранинадругачијиначин.Одустајесеодкон-
тинуитетасаСФРЈвећуновембру2000.Београдједнострано
повлачитужбупротивБиХ2001.године.Овајгестдобрево-
љејепратилоиуспоставањедипломатскиходноса(исерија
извињењанајвишихдржавнихфункционераизБеограда).У
Сарајевујетоочигледнодоживљенокаоиспољавањеслабо-
стиипоступакпротивСРЈсенаставља(иакојеидаље,део
БиХ,РепубликаСрпска,билапротивтога).ЗатимСРЈ2001.
подносизахтевзаревизијуПресудеиз1996.годинекојомје
утврђенајурисдикцијаМСП.Захтевзаревизијујезаснован
начињеницидајеСРЈпримљенауУНтек2000.годинеито
каоновадржавакојасеодреклаконтинуитетасаСФРЈ.Тач-
није,2000.годинејеСРЈнаосновумолбеукојојсефактички
одреклаконтинуитетасаСФРЈ,примљенакаоновачланица
уУН. 9Дакле,из овеправнечињеницелогичнопроизила-
зидаСРЈнијемоглабититуженаодстранеБиХ1993.пред
МСПјерупериодуод1992-2000.нијебилачланицаУН.

У истом периоду СРЈ подноси и Инцијативу да Суд
exofficioпреиспитасвојујурисдикцијуупроцесуБиХпро-
тивСРЈ.Међутим,МСПодбијатеаргументеи2003.године
дозвољавадасенаставипоступакпротивдржавезакојује
утврђеноодстранеСБУНиГенералнескупштинеданије
била чланицаУНупериоду на који се односи тужба (Ин-
цијативудаСудexofficioпреиспитасвојујурисдикцијунад
ЈугославијомМСПрешаватекупресуди2007.).

Дакле, одбацујући Захтев за ревизију, МСП  је фак-
тичкитврдиодаучлањењеСРЈуУН2000.годиненијенова
чињеница(иданијеретроактивноделоваланаразјашњење
статусаСРЈуУНупериоду1992-2000).МСПјесамоуверено
тврдиоданијеважнодалијеСРЈбилачланицаУНисходно
томеСтатутаМСП,већ је важно (инепромењивокаонека
догма)оноштајеМСПодлучио1996.године.Дабиоправ-
даоовенеозбиљне тврдње (илиновоустановљенипринцип
покојемјеМСПизнадодлукаСБУНиГенералнескупшти-
не)МСПсепозваонаопштиправнипринцип,resjudicata.

9 МиленкоКрећа,Међународнојавноправо,Службенигласник,Београд,2012,
стр150-151.
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Дабиправнискандалбиојошвећи,МСП2004.доно-
си одлуку да одбаци тужбе СРЈ против 10 НАТО држава.
ОправдањејебилачињеницадајепослепријемаСРЈуУН
2000. годинепостало јасно даМСПније имаонадлежност
надСРЈупериоду1992-2000.

Године2006.ЦрнаГорасеодвајаодСрбијеитачиње-
ницадодатнокомпликујеспор.10Послеоваквеправне‘’при-
преме’’усменарасправапредМСПсеодржава2006. годи-
не.БиХименујеАлжирцаАхендаМахиуазаадхоксудију,
СРЈпрофесораМиленкаКрећу.СРЈпозива8сведока,БиХ3
сведока.ДабиситуaцијазаБеоградбилајошгора,српски
тимначелусапрофесоромРадетомСтојановићемчестона
неозбиљаниконфузанначиндоказујесвојетврдње.Напри-
мер, тврдиседа јеСФРЈбиламултиетничка земљаукојој
није биломржње, а ‘’доказ’’ за то је бионесметандолазак
немачкихтуристаналетовање(?!).Такође,неозбиљнојебило
исведочењесрпскихполитичараДрагољубаМићуновићаи
ДушанаМихајловића(којијечакговориоотомедајепред-
водиомладеизвиђачеуСрбији).

Ипак,највећа грешка јебилопозивањеМајклаРоуза,
бившегкомандантаУНПРОФОР-акаокључногсведокаод-
бране.ОнјеусвомсведочењутврдиодасуСрбипочинили
највишератнихзлочина,ауСребренициигеноцидизатоје
директнооптужиовластинаПалама.Посреднојеоптужиои
земљукојагајепозваладасведочизадиректнуумешаносту
ратуБиХ.Тачније,генерализНАТОдржавекојајезаједно
саСАДпредводилабомбардовањеРепубликеСрпске1995.и
СРЈ1999.године,изјавиојепредМСПследеће:‘’Војнеснаге
подкомандомгенералаМладићасупочиниленајвишерат-
нихзлочинаизверставаутомграђанскомрату...11Затимје
говориоонаводномангажовањуваздухопловстваСРЈуБиХ.
Неговпосредни‘’доказ’’затојебиласахранапилотауСРЈ:
‘’Београдникаданијеништатврдиозабомбардере,алипи-
лотисубилисахрањени-ималисувојнусахрану,барсамта-
кочуо-уЈугославији’’.Коначно,Роузјезакључиоуманиру

10 МилошКнежевић,Изневеренадржава:СрбијаиЦрнаГораувременуразлаза,
Институтзаполитичкестудије,Београд.2007.

11  Стенограми Србија пред Међународним судом правде, књига 2, Филип
Вишњић,Београд,2007,стр.403-423,(приредиодрРадославСтојановић).
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најбољегсведокаоптужбе:‘’РежимсаПалајепочиногено-
цид’’.

Овакавпотез(позивањебританскоггенерала)јепосеб-
нонесхватљивакосезнадајецивилнипредставник/савет-
никУНуБиХ(надређенРоузу)завремератабиоизРуси-
је (ВикторАндрејев).Онбисигурнодаоистинитијиисказ
одгенералаРоуза.Међутимсрпскаодбранаганијепозвала
дасведочипредМСПитешкојеобјаснититаквустратеги-
ју.ПослеоваквогсаморазарајућегпозивањагенералаРоуза
закључногсведокаодбране,нисумноговределиниправни
аргументиСашеОбрадовићаиНаташеФоно-Ивановић,екс-
ператаодбранекојисупрецизнодоказивалиданеможебити
речиогеноциду.ОнисуизнелиданамерабосанскихСрба
алиидругихстранауратунијебилауништењедругихет-
ничкихгрупавећразграничењеистварањесопственихдр-
жава.Изнели су и чињеницу да чак иМКСЈ није утврдио
посебнунамерунеопходнузагеноцид,dolusspecialis.Тако-
ђе,онисуоспорили,позивајућисенатумачењеКомисијеза
међународноправоУН,преширокотумачењебосанскестра-
недајеуништавањекултурнихиверскихобјекатаипреме-
штањестановништвагеноцид.Истицалисуутомконтексту
иразликуизмеђуиндивидуалнихзлочина,злочинапротив
човечености,ратнихзлочинасаједнестране,игеноцидаса
другестране(каозлочинанадзлочинима)закојијенеоподан
dolusspecialisрадиуништењазаштићенегрупе.Уконтексту
доказивањаданијебилоdolusspecialisа,наведенисудока-
зиолечењу13.500муслиманаиХрвата1993.уболницамау
БањаЛуци,осарадњисаФикретомАбдићемислично.Ко-
начно,одбранајепоставилаипитањеакојепостојалокодбо-
санскихСрбаdolusspecialis,заштогеноциднијеизвршену
Жепи,другојзаштићенојенклавиутомподручјукојајепала
урукеВРСуистомпериодукадиСребреница?12

Пресуда2007.

12 Исто,стр.695.
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Наосновусведока‘’одбране’’каоштојебиобритански
генералРоузипозивањанапресудуМеђународногкривич-
ногсуда забившуЈугославијууслучајуРадисаваКрстића
(укојојнијеутврђенdolusspecialisКрстићавећсамоњегово
обезбеђивањеаутобусазаевакуацијуљудиизСребреницеи
наводно учестовање у такозваном удруженом злочиначком
подухвату)13МСПјеСРЈпрогласиокривомзатоштоније
спречилагеноцидуСребреници.

ПресудауспоруБоснапротивСрбијеједонета26.фе-
бруара2007. године.Наоко160страницаМСПјевећином
гласовадонеоследећезаљкучке.14Одбацивањенадлежности
МСПуспоровимаСРЈпротивдесетНАТОдржава(затошто
СРЈнијебилачланицаУНтокомдеведесетих)важисамоза
тепроцесеинеможесеприменитинаслучајтужбеБиХпро-
тивСРЈ.СрбијајенаследилаконтинуитетСЦГалинијеод
СФРЈ.Изовеконтрадикцијесеизводиновајошнелогичнија.
НаЦрнуГорусенеодносипресудаМСПиакојеона1993.
такођетуженаодстранеБиХ.

ИзпресудепроизилазиидајеМСПсамсебидаопра-
водасудиогеноцидуиакотоникадапренијебиослучају
праксиовогсуда.ПовлачењеконтратужбеодстранеСРЈ је
учинилоирелеватнимипитање10.000муџахединауБосни.
Кадасерадиопитањудоказивања,најважније јеоно што
суизнелисведоциодбране(каоштојенаравно,МајклРоуз).

КадасерадиоСребреници,релевантнојеионоштоје
МКСЈутврдиоуслучајуКрстић,сматраМСП.Упркостоме,
штојечакиМКСЈутврдиодаје10.000до15.000муслиман-
скихборацапокушалопробој каТузли (дакле, почињен је
злочиннадњима,ратнимзаробљеницима,алитоспадапод
Женевску конвенцијуиз 1949. а неКонвенцију о геноциду
1948.)15ЗанемаренојеионоштојепредМСПизнеоВлади-
мирМилићевић,официрМУПСрбијекојијеизнеодоказеда
јенатериторијуСрбије(БајинуБашту)безикаквихпробле-
мапребеглооко450борацабригадеизЖепе.Тивојницису

13 ВидипресудуКрстићуназваничномсајтуМКСЈhttp://www.icty.org/
14 Стенограми  Србија пред Међународним судом правде, књига 2, Филип

Вишњић, Београд, 2007, стр. 17-185 (приредио др Радослав Стојановић).
ПресудаМСПпремасрпскомтексту.

15 МиленкоКрећа,Међународнојавноправо,Службенигласник,Београд,2012,
стр.792-821.ОЖеневскојконвенцијииратнимправилима.
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збирнутиидозвољноимједакаснијеодуузападнуЕвропу.16
МСПнијеузелауобзирчакнипризнање(донетоусагласно-
стисатужилаштвом)БиљанеПлавшићпредМКСЈукојем
онанегирапостојањегеноцидненамереилипланаруковод-
стваРепубликеСрпске.

МСПвећиномгласоваизносииданематериторијал-
ногорганичењазакривицуСРЈкадасерадиогеноциду.Или,
СРЈиаконијеучествовалауратууБиХ,можебитикриваза
геноцидутојдржави (?!). МСПсепозиваинадругепре-
судепредМКСЈ,чакинаоптужницеуслучајевимаукојим
ниједонесеначакнипрвостепенапресуда,каоштојепред-
метМилошевићилиМладић.МСПпреузимаодМКСЈине-
каквуформулацију‘’општеконтроле’’Београданадснагама
босанскихСрба,иако се таквадефиницијанепримењује у
међународномјавномправу.Тојеочигледнобилапоследица
чињеницедаМСПнеможедаутврди‘’потпунузависност’’
или‘’ефективнуконтролу’’штосеипризнајеупресуди.Ко-
начно,поштоМСПнеможедаутврдидајеСРЈподстицала
наводнигеноцидуСребреници,судсковећесеодлучуједа
осудиБеоград‘’збогнепоштовањаобавезеспречавањагено-
цида’’.Основни‘’докази’’заосудусуразговор(безсведока)
ВеслиКларк–МилошевићуДејтону,тј.верзијаамеричког
генерала коју нико осимњега не може да потврди. Други
‘’доказ’’занаводнукривицуСРЈјеизјаваминистраиностра-
нихпословаВукаДрашковићаиз2005.године.17

Против овакве пресуде су гласали само руски судија
Скотников,словачкиТомкаиадхоксудијаизСрбијеКрећа.
Рускисудијајеусвомиздвојеноммишљењуистакаодајеви-
шенегоконтрадикторнотврдитиданадлежностМСПније
постојалауслучајевимаСРЈпротив10државаајестеуслу-
чајуБиХпротивСРЈ.18Такође,СкотниковсматрадајеМСП
изградио‘’паралелнуреалност’’ипосебноистичедапресуда
МКСЈуслучајуКрстићнијеускладусаКонвенцијомоге-
ноцидујеркодКрстићанијеутврђенагеноциднанамераили
dolusspecialis

16 Стенограми Србија пред Међународним судом правде, књига 1,Филип
Вишњић,Београд,2007,стр.459.(приредиодрРадославСтојановић).

17 Стенограми Србија пред Међународним судом правде, књига 2, Филип
Вишњић,Београд,2007,стр.166-185.(приредиодрРадославСтојановић).

18 Исто,стр.287-299.
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Дакле,можесезакључитидасесрпскаодбранаидржа-
ваочигледнонисуснашлиуовомуникалномпроцесу.Они
супосле2000. годинеповукликонтратужбупротивБиХа
даништазаузвратнисудобили.Њиховглавнисведокодбра-
небританскигенералМајклРоузјенајтежеоптужиоуправо
земљу која га је позвала да сведочи. Такође, српскимини-
стариностранихпословајетоком2005.даваоизјавекојесу
билеједанодосновазадеопресудепротивСрбије.Истота-
ко,МСПсеупадљивопозиваонавишенегопроблематичне
пресудеирадМеђународногкривичногтрибуналазабившу
Југославију.Тајманирсрпскаодбрананијесмела(илихтела)
дакритикује.Посебнојетоћутањебилоочигледнокадасе
радилоопресудиуслучајуКрстић.Српскаодбрананијето
покушалаозбиљнодаоспорииакојерускисудијапредМСП
СкотниковупозориоуиздвојеноммишљењудајеМКСЈпре-
широко и неправилно тумачио Конвенцију о геноциду у
случајуКрстићидајеМСПуслучајуБоснапротивСрбије
створило‘’паралелнуреалност’’.Затосеможетврдитидаје
пресудауслучајуБоснапротивСрбијебилаполитичкимо-
тивисана.
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DejanMirovic

BOSNIAAGAINSTSERBIA
ANDINTERNATIONALCOURTOFJUSTICE

Resume

 CivilwarinBosniaandHerzegovinafrom1992to1995.
isoneofthemostcomplexandthemostcomplicatedinhistory.
Duringtheyearsofconflict,warwiththeSerbsagainstMuslims
andCroats,MuslimsagainstCroats,MuslimsagainstMuslims.
Thecivilwarin1995.grewintoaninternationalmilitaryaggres
sionasNATOattackedthepositionsof theRepublicofSrpska.
EquallycomplexanduniquewastheprocessbeforetheInternati
onalCourtofJusticeregardingthelawsuitfiledagainsttheFRY.
Specifically,inthesecondyearofthewar(1993).Muslimgovern
mentinSarajevohasfiledalawsuitagainsttheFederalRepublic
of Yugoslavia before the InternationalCourt of Justice. Itwas
themostcomplicatedprocessinthehistoryofthecourt.Thefirst
timeonestatesuedforgenocide.PartofBosniaandHerzegovi
na,theRepublicofSerbianwasagainstthislawsuit.FRYfileda
countersuitagainstBosniaandHerzegovina.FRY2000.dropped
fromthecontinuityofthemembershipoftheSFRYandtheStatute
oftheICJandalsofromthecountersuitagainstBosniaandHer
zegovina.Atthesametimecourtcontinueddisputesandlawsuits
regardingYugoslavia against tenNATO countries andCroatia
againstYugoslavia.Judgmentin2007.wasnotrelatedtoMon
tenegroanditwasbasedonthecompetenceofICJthatwasnot
recognizedinthecasesofYugoslaviaagainsttenNATOcountri
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es.Serbiandefenseandthestatehadǹ tfindthegoodwaytowork
inthisprocessafteryear2000.Theypulledacountersuitagainst
BiHand that theydidnotgetanything inreturn,maindefense
witnessBritishGeneralMichaelRoseclaimedthattheSrebere
nicawasgenocideand theSerbianMinisterofForeignAffairs
duringthe2005thmadestatementsthatwereapartofthebasis
forthejudgmentagainstSerbia.Also,ICJsarestrikinglycalled
formorethanaproblematicjudgmentandworkoftheInternatio
nalCriminalTribunalfortheformerYugoslavia.Itwasespecially
obviousthatreferencetothemorethanproblematicjudgmentin
theKrsticcase.IntheprocesstheSerbianarmygeneralconvic
tedofgenocideregardlesthefactthattherewasnocourtproven
factsthatestablishedgenocidalintent.Serbiandefensedidǹ ttry
todisputethat,althoughtheRussianjudgeattheICJSkotnikov
warned inhisdissentingopinion that the ICTY isoverlybroad
andimproperlyinterpretedConvetionofgenocideintheKrstic
case.
Keywords:FederalRepublicofYugoslavia,publicinternational

law,theInternationalCourtofJustice,NATO,Bo
sniaandHerzegovina,dolusspecialis.

 Овајрадјепримљен5.јануара2015.годинеаприхваћензаштампунаса-
станкуредакције28.априла2015.године.
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